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الدبلوما�سية الرقمية الر�سمية وت�أثيرها في ال�سيا�سة الخارجية
درا�سة مقارنة بين فل�سطين واالحتالل الإ�سرائيلي
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 فلسطني،* باحث

 هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل فعالية الدبلوماسية الرقمية للفلسطينيني مقارنة:ملخص
 منها حتليل الدبلوماسية، تشمل الدراسة أهدا ًفا فرعية. وأسباب تأخرها،باالحتالل اإلرسائييل
ّ يس
 وتأثري،فلسطينيا
املنظم
ّ  وفحص العمل،الرقمية الرسمية وغري الرسمية الفلسطينية
ًّ
ّ املؤس
الدبلوماسية الفلسطينية الرقمية يف الوعي اجلمعي للمستويات الرسمية والشعوب باجتاه
 من خالل أهم قنوات، تستخدم الدراسة املنهج املقارن واألداة املسحية.القضية الفلسطينية
ّ التواصل االجتامعي عىل الشبكة العنكبوتية
 من خالل،لكل من فلسطني واالحتالل اإلرسائييل
 ويتطرق إىل حجم وحضور املتابعني عىل قنوات: مؤشرّ احلضور: هي،أربعة مؤرشات قياس
 ويتع ّلق باملتفاعلني مع قنوات: ومؤشرّ املحتوى.الدبلوماسية الرقمية الرسمية وغري الرسمية
. ويتعلق بنوعية األدوات الرقمية: ومؤشرّ املواكبة.الدبلوماسية الرقمية وحضورهم فيها
 واملستوى الرسمي ضمن، ويتعلق بمدى تلبية التفسريات املطلوبة للجامهري:ومؤشرّ التفاعل
. وتفاعل اجلامهري معها،السياسة اخلارجية

Official Digital Diplomacy and its Impact on Foreign Policy
A comparative Study between Palestine and the Occupying State of Israel
MUATH AL AMOUDI*

* Researcher.
Palestine

رؤية تركية

2018 - )7/4(
149 - 125

ABSTRACT The study aims at identifying the effectiveness of the Palestinians digital
diplomacy compared to the Israeli's, and the reasons for the former's set back. A subgoal of this study is to analyze Palestinians official and non-official digital diplomacy,
examine the Palestinian organized institutional work, and the impact of their digital
diplomacy on the collective consciousness of the Palestinian cause on the official
and populace levels. The study employs the observative and comparative method of
the main Palestinians and Israeli social media platforms. It bases its conclusion on
measuring four main indicators: 1. presence: the followers' number and presence of
the main official or non-official digital diplomatic platforms; 2. content: being shared
with the followers and their interaction with it; 3. competitivity: relating to the quality
of the digital tools used; 4. interaction: related to the extent to which the possible
questions in the minds of the followers are answered within the framework of foreign
policy and the followers' interaction with it.
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مقدمة
نقلت تفجريات لندن يف يوليو  2005الصحافة واإلعالم إىل عامل جديد ،حيث مل يس�تطع
الصحفيون الوصول إىل صورة األحداث يف املرتو حتت األرض وفوقها ،لكن املواطنني كانوا
أرسع ،إذ رص�دت كاميرات اجلوال مئ�ات الصور ومقاط�ع الفيديو الت�ي التقطت من أناس
ش�ح الصورة االحرتافية اضطرت وس�ائل اإلعالم
ليس�وا حمرتيف تصوير أو صحفيني .وأمام ّ
والصح�ف بش�تى أنواعها أن تتعامل م�ع صورة املواطن ومعلوماته األولي�ة؛ لننتقل إىل عرص
"صحافة املواطن".

انتبه�ت قن�اة "يب.يب.يس" اللندنية إىل ه�ذا التغيري فاجتهت ،إىل صحاف�ة اجلامهري ،وبدأت
تفعيل الربامج التي تدعم مشاركة اجلامهري للفيديوهات التي يشاركوهنا مع أصحاهبم؛ لتكون
القناة وجهتهم اجلديدة ،وأتاح انتقال العامل من الشبكة العنكبوتية األوىل " "wep1إىل الشبكة
العنكبوتي�ة "- "wep2أي انتقال اجلمهور من مس�تقبِلني إىل ُم ِ
اً
رس�لني -كًّم�اًّ
هائل من املعرفة
والفيديوه�ات ،وزي�ادة كبيرة يف العالق�ات االفرتاضية ،واملتابع�ة عرب السوش�يال ميديا من
اجلامهري.

أهم وس�ائل الدبلوماس�ية العامة اجلديدة للدول ،فقد بدت
ومثّلت ثورة اإلعالم الرقمي ّ
ِ
مرس�لة ومس�تقبِلة للتأثري يف اجلامهري ،ومع س�هولة خماطبة املس�توى غري الرس�مي من خالل
منشورات أو ميديا ،تُوزَّ ع إىل ماليني البرش بضغطة زر واحدة وبلغات خمتلفة -بدأت املستويات
الرس�مية الدولية تُنشئ مراكز خاصة ،وأقسا ًما رس�مية ختتص بـ"الدبلوماسية الرقمية" ،تابعة
وتروج هل�ا وملرشوعاهتا ،وتفتح اآلف�اق للحديث واجلدل
مت�رر سياس�تها اخلارجيةّ ،
للدول�ةّ ،
حول القضايا الشائكة اخلاصة هبا ،وتقدّ م رؤيتها للجامهري بلغات خمتلفة.
ونجح�ت الدبلوماس�ية الرقمي�ة احلديث�ة الت�ي نحتتها ق�وى العومل�ة بقدراهت�ا التواصلية
اجلديدة يف مواجهة فائض من التحدّ يات ،أمهّها الوصول واسع االنتشار إىل اجلامهري الداخلية
واخلارجي�ة ،وقد أثبتت رضورة إدراجها ضمن أهم أدوات السياس�ة اخلارجية ،ش�أهنا ش�أن
أي جانب من جوانب الس�لوك
التموي�ل اخلارج�ي واملس�اعدات الدولية ،وق�د أظه�رت أن ّ
حمصنًا ضدّ قوى التغيري العاملي ،حيث ش�هدت وزارات اخلارجية تغيرّ ات
الدبلوم�ايس مل يعد َ
منصات دبلوماس�ية جديدة؛ لتحصين جهتها ومواجه�ة توازنات
مهم�ة أجربهت�ا عىل إنش�اء ّ
ّ
اجلامهري.

يف تقرير الدبلوماسية الرقمية جلهود دوائر الدبلوماسية الرقمية يف وزارات اخلارجية العاملية
عاملي�ا ،وجاءت بريطانيا يف
لع�ام  2017ج�اءت الواليات املتح�دة األمريكية يف املركز األول ًّ
عامليا ،وهو مركز متقدّ م
املرتبة الثانية ،تليها فرنس�اَّ ،
وتبوأ االحتالل اإلرسائييل املركز التاس�ع ًّ
متأخر
ل�وزارة اخلارجي�ة اإلرسائيلية ،بينام جاءت فلس�طني يف املركز اخلامس والثامنين ،وهو ّ
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ريا ،حيث يقرتب من دول مثل أفغانس�تان ونيبال وبوليفيا .واحلقيقة ّ
أن قضية فلسطني التي
كث ً

تتبوأ مركزً ا يف صدر االهتامم الدويل ،بوصفه أطول احتالل تارخيي ،صاحبته حالة من التزوير
ّ
إرسائيليا تستحقّ مركزً ا أفضل من ذلك.
للحقائق
ًّ

1

تبوأت شخصيات رسمية يف االحتالل اإلرسائييل مراكز متقدّ مة يف
وعىل مس�توى األفراد ّ
ً
مقارن�ة بحجم التفاعل
املتابعني واملتفاعلني مع حس�اباهتم عرب وس�ائل التواصل االجتامعي،
واملتابعة الضعيف للش�خصيات الفلس�طينية ،وهو ما يظهر املش�كلة التي تس�تدعي الدراس�ة

والتحليل.

الدبلوما�سية الرقمية في الأدبيات ال�سابقة:
نتطرق لألدبيات السابقة التي حتدثت عن الدبلوماسية
يف هذا اجلزء املفهومي من الدراسة ّ

الرقمي�ة وأمهيته�ا يف حق�ل العالق�ات الدولية ،وألن الدراس�ة ال تعتمد على الطريقة البحثية
أهم التعريفات التي ّ
ش�كلت نقلة نوعية يف حضور أكثر
النظرية البحتة س�يجري احلديث عن ّ
فاعلية للدبلوماسية الرقمية داخل وزارات اخلارجية للدول.

إن االنتش�ار احلديث للمبادرات الرقمي�ة يف وزارات اخلارجية ليس ّ
غال ًبا ما ُيقال ّ
أقل من

ثورة يف ممارسة الدبلوماسية .يف بعض النواحي طال انتظار هذه الثورة ،إذ غيرّ ت التكنولوجيا
الرقمي�ة الط�رق الت�ي تتبعه�ا الشركات يف إدارة األعامل ،واألف�راد الذين جي�رون العالقات
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االجتامعي�ة ،وتدبري الدول للحك�م الداخيل ،وتدرك الدول قدرهتا عىل تغيري الطرق التي ُين َّفذ
هبا تنفيذ مجيع جوانب التفاعالت الدولية.

وعىل وجه اخلصوص ،فإن استخدام الدبلوماسية الرقمية؛ (أي استخدام وسائل اإلعالم
االجتامعية ألغراض دبلوماسية) أ ّدى إىل تغيري املامرسات املتعلقة بكيفية مشاركة الدبلوماسيني
يف إدارة املعلومات ،أو الدبلوماسية العامة ،أو التخطيط اإلسرتاتيجي ،أو املفاوضات الدولية،
املهمة والوعد الذي تقدّ مه الدبلوماسية
أو حتى إدارة األزمات .عىل الرغم من هذه التغيريات ّ
ري عن كيفية عمل الدبلوماسية الرقمية.
عرف من منظور حتلييل الكث ُ
الرقمية ،ال ُي َ

نقل � ��ت تفجي � ��رات لن � ��دن ف � ��ي يولي � ��و  2005ال�صحافة
والإعالم �إلى عالم جدي � ��د حيث لم ي�ستطع ال�صحفيون
الو�ص � ��ول �إلى �ص � ��ورة الأحداث في المت � ��رو تحت الأر�ض
وفوقها لكن المواطنين كانوا �أ�سرع �إذ ر�صدت كاميرات
الجوال مئات ال�صور ومقاطع الفيديو التي التقطت من
�أنا�س لي�سوا محترفي ت�صوير �أو �صحفيين
ممارسات التواصل السيايس اجلديدة.

وكان�ت الثورة الرقمي�ة وتأثرياهتا الفوري�ة والقريبة
يف جوان�ب الش�ؤون الدبلوماس�ية بحاج�ة إىل حماول�ة
فه�م جدي�دة للمامرس�ة الدبلوماس�ية اجلدي�دة؛ حلاجة
املس�توى الس�يايس إىل املعلومات ّ
املرش�حة من البيانات
التي يتداوهلا اجلمهور واملس�توى الرسمي ،وحتويلها إىل
معرفة يس�تطيع صانع الق�رار اتخّ اذ الق�رار احلكيم منها،
ِّ
وعلي�ه ّ
تش�كل كن�زً ا حصينًا لصانع
فإن البيانات الكبرية
الق�رار الس�يايس ،وللجمهور ال�ذي حيتاج إىل التفسير
م�ن صان�ع الق�رار واإلجابة ع�ن تس�اؤالته ،من خالل

وق�د أ ّدى مصطل�ح الدبلوماس�ية الرقمي�ة إىل اش�تباك ل�دى مفك�ري العالق�ات الدولية
والدبلوماس�يني اجل�دد ،ملا كان له من أثر م�ع الثورة الرقمية يف جوانب احلي�اة املتعدّ دة ،ومنها
الش�اب اهلندي "ب�اراخ خانا" مستش�ار الرئيس
العالق�ات الدولي�ة ،وق�د أ ّدى يف بداية األمر
ُّ
دورا مهماًّ يف عامل الدبلوماس�ية الرقمية اجلديد ،فقد نقل أمريكا من الدبلوماس�ية
باراك أوباما ً
التقليدي�ة إىل الدبلوماس�ية الرقمية ،حين حديثه عن اإلمرباطوريات الرقمي�ة اجلديدة العابرة
مَ
"الع�ال الثاين:
للح�دود ،والقبائ�ل الرقمي�ة التي مل تس�تطع اخلروج إىل الع�امل اجلديد يف كتابه:
ونظرا إىل حداثة املصطلح ق ّلت التعريفات األدبية له ،إذ
الس�لطة والس�طوة يف العامل اجلديد"،
ً
هو انتقال من عرص الدبلوماس�ية التقليدية إىل الدبلوماس�ية الرقمية اجلديدة ،فقد اتّفق اجلميع
فيام بينهم عىل أهنا إدخال التكنولوجيا احلديثة وأدواهتا إىل الدبلوماسية التقليدية؛ لتُظهر اً
شكل
مكم اًل -ال أنهّ ا بديل هلا -حتت إطار الدبلوماسية الرقمية.
جديدً ا ّ

املحركات للعالقات الدولية 2،والطريقة الراس�خة
إن الدبلوماس�ية بش�كل عام هي غرفة ّ
وتنسق جهودها للتأثري يف قرارات وسلوكيات
التي حتدّ د هبا الدول أهداف سياستها اخلارجيةّ ،
احلكومات والش�عوب األجنبية من خالل احلوار واملفاوضات وغريها؛ من أجل احلفاظ عىل
السالم ،وتطوير النوايا احلسنة جتاه الدول والشعوب؛ لضامن تعاوهنا أو عدم حيادها.
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وبالنظ�ر إىل الدبلوماس�ية الرقمي�ة ال يوج�د تعري�ف حم�دّ د هلا بين الباحثني ،مل�ا يتمتع به
املصطل�ح من مرون�ة وتطور رسيع ،مع الرتاك�م ُ
فوف ًقا
األسيّ ّ للمعلومات والبيان�ات احلاليةَ ،
ّ
لـ"مانور وس�يجف" تشير الدبلوماس�ية الرقمية بشكل َّ
مركز إىل االس�تخدام املتزايد ملنصات
اإلعالم االجتامعي من الدولة؛ لتحقيق سياس�تها اخلارجية ،وإدارة س�معتها وصورهتا بشكل
أي تش�ويش أو يتص�دّ ى له ،وقد وض�ع الباحثان الدبلوماس�ية الرقمية يف مس�تويني:
يس�تبق ّ
وزارة اخلارجي�ة ،والس�فارات التابعة هلا ح�ول العامل ،ويعتمد ذلك عىل ق�درة الدولة تصميم
املوجهة
الرس�ائل السياس�ية اخلارجية بما يتوافق مع تاريخ اجلمه�ور وثقافته وقيم�ه وتقاليده ّ
إليها الرسائل ،3وسنرى الح ًقا يف الدراسة كيف نجح االحتالل اإلرسائييل يف إنشاء صفحات
املوجهة إليها تلك الصفحات.
تواصل اجتامعي ناطقة بلغة الدولة ّ
عرف الدبلوماسية الرقمية بأهنا استخدام أدوات االتصال الرقمية بواسطة
أما "لويس" فقد ّ
4
عرفها "بوتر" بأهنا املامرس�ات
الدبلوماس�يني للتواصل مع بعضهم ومع عامة الناس ،يف حني ّ
الدبلوماس�ية من خلال التقنيات الرقمية والش�بكات ،بام فيها اإلنرتن�ت واألجهزة املحمولة
5
عرفها "هانس�ون" ببس�اطة بأهن�ا اس�تخدام اإلنرتنت
وقن�وات التواص�ل االجتامع�ي ،وق�د ّ
6
وتقنيات االتصاالت املعلوماتية اجلديدة للمساعدة يف تنفيذ األهداف الدبلوماسية.

مصطلحا جديدً ا أهنا استخدام اإلنرتنت
ورأى "هانس�ون" الدبلوماس�ية الرقمية بوصفها
ً
وتقني�ات االتص�ال واملعلومات للمس�اعدة يف حتقيق األهداف الدبلوماس�ية ،أ ّما " أديس�ينا"
فأشارت يف مقالتها املحكمة بعنوان" :السياسة اخلارجية يف عرص الدبلوماسية الرقمية" إىل أن
الدبلوماسية الرقمية أحد العوامل الرئيسة التي أثرت يف الدبلوماسية يف هذا العرص ،ملا أحدثته
ث�ورة تكنولوجي�ا املعلومات واالتص�االت من تأثير يف طريقة التواصل م�ع اجلامهري وتبادل
املعلوم�ات ،بحيث أ ّدت إىل تغريات جوهرية يف احلياة السياس�ية واالجتامعية واالقتصادية يف
7
أنحاء العامل.

وعىل املستوى الرسمي لوزارات اخلارجية فقد تشابك تعريف الدبلوماسية الرقمية داخل
وزارات الش�ؤون اخلارجية األكثر فعالية بالدبلوماس�ية الرقمية -بحسب التقرير الذي أرشنا
عرفها مكتب الش�ؤون اخلارجية يف بريطانيا بأهناّ :
"حل مش�كالت السياس�ة
إليه س�اب ًقا -فقد ّ
اخلارجي�ة باس�تخدام اإلنرتن�ت" ،وه�و تعريف أضي�ق يس�تثني أدوات التع�اون اإللكرتونية
الداخلية واهلاتف املحمول والدبلوماسية القائمة عىل األجهزة اللوحية 8،لكن وزارة اخلارجية
9
"فن احلكم يف القرن احلادي والعرشين" تعري ًفا للدبلوماسية الرقمية،
األمريكية اس�تخدمت ّ
يف حني أطلقت وزارة اخلارجية الكندية عليها اس�م "السياس�ة املفتوح�ة" ،وقد منحتها مرونة
10
أكرب.
أم�ا وزارة اخلارجية الفرنس�ية فتعدّ الدبلوماس�ية الرقمية امتدا ًدا للدبلوماس�ية بمفهومها
التقلي�دي ،مع اس�تنادها إىل االبت�كار واس�تعامل التكنولوجي�ا لنقل املعلومات ،لإلس�هام يف
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تغيري وجه النش�اط الدبلومايس ،وهي أولوية ضمن وزارة الش�ؤون اخلارجية الفرنس�ية ت ّتجه
إليها للتأثري الدبلومايس عىل املس�توين الرس�مي وغري الرس�مي ،وإدارة املعلومات واملعارف
11
واملسائل اخلاصة باخلدمات العامة.

ومن خالل الدراس�ات الس�ابقة ّ
"أهم
نلخص الدبلوماسية الرقمية يف تعريف شامل بأهناّ :
وس�ائل الرتويج للسياس�ة اخلارجي�ة للدولة ،تكمن يف قدرهتا عىل حتوي�ل البيانات الكبرية إىل
معلومات ومعرفة ُيعاد توجيههام بحكمة من صانع القرار يف األطر الدبلوماسية ،سواء داخل
الدولة كوزارة اخلارجية أم خارجها عرب سفاراهتا املنترشة يف العامل ،باستخدام األدوات التقنية
اجلدي�دة ومنصات التواصل االجتامعي للتأثري يف اجلامهري املحلية واخلارجية ،وتفسير وجهة
نظر الدولة حول األزمات التي تتعرض هلا بطريقة القوة الناعمة ،وحتتاج إىل فهم أعمق لتاريخ
الشعوب –التي ُتقدَّ م إليهم الرسائل السياسية -وثقافتِها وعاداهتا وتقاليدها".
وهنا يمكن اإلش�ارة إىل أن هناك دراس�ة وحيدة يف هذا املجال يف الشأن الفلسطيني ،وهي
للباحث وائل عبد العال ،وعنواهنا" :الدبلوماس�ية الرقمية ومكانتها يف السياس�ية اخلارجية"،
وقد تناوهلا الباحث من منظور اإلعالم السيايس ،وختتلف هذه الدراسة عن سابقتها بأهنا تأيت
من منظور العالقات الدولية والدبلوماسية السياسية ،كام أهنا تتطرق للحالة الفلسطينية بشكل
12
منصات الدبلوماسية الرقمية اجلديدة.
مقارن مع االحتالل اإلرسائييل ،من خالل حتليل ّ

فعالية الدبلوما�سية الرقمية الر�سمية تجاه الجماهير
دورا مهماًّ يف أكتوبر  2008خالل احلملة االنتخابية الرئاسية يف الواليات
أ ّدى "فيس�بوك" ً
املتح�دة للرئيس باراك أوباما ،وكذلك مواقع التواصل االجتامعي األخرى ،عىل أنّه أحد أهم
وس�ائل القوة الناعمة احلديثة للتأثري يف اجلامهري ،وأنش�أ حزب الديمقراطيني الذي ّ
ترشح عنه
الرئي�س الس�ابق باراك أوباما غر ًفا ش�ملت أكثر من س�تني ألف جهاز كمبيوت�ر ،وفرق عمل
موزّ ع�ة على الوالي�ات وداعم�ة للحملة م�ن خالل التأثير يف اجلامهير والرتوي�ج للربنامج
ّ
للمرشح.
االنتخايب

مستش�ارا للرئيس
على الصعي�د اخلارجي نقل الش�اب اهلن�دي "باراج خان�ا" الذي عمل
ً
أوبام�ا الدبلوماس�ية السياس�ية األمريكية من املي�دان املبارش إىل امليدان غري املب�ارش ،تبع ذلك
روج "باراخ"
ُ
تغليب القوة الناعمة عىل اخلشنة ،وسحب القوات من أفغانستان والعراق ،وقد ّ
بش�كل فاعل للدبلوماسية الرقمية يف العالقات الدولية للنظام العاملي اجلديد ،برشح اخلطاب
مَ
"العال الثاين :الس�لطة
الرس�مي األمريك�ي للجامهير اخلارجية ،وق�د رشح "ب�اراخ" يف كتابه
ّ
تش�كل اإلمرباطوري�ات الرقمية اجلدي�دة ،وكيف
والس�طوة يف النظ�ام العامل�ي اجلدي�د" آلية
سهلت الثورة املعلوماتية الوصول إىل مجهور أكرب بتكلفة ّ
أقل وفوائد أكرب.
ّ
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أهم
وأصبح مع التفاعل اجلديد امتالك البيانات يف خمازن املؤسس�ات االس�تخباراتية ُيعدّ ّ
ق�وة الدولة اليوم؛ الرتباطه�ا بقدرة صانع القرار عىل التوقع ،أ ّما وكالء الدبلوماس�ية
مفاتي�ح ّ
وانتشارا أكرب عىل األرض ،يستطيعون من خالهلا التفسري
الرقمية فهم يتيحون ألنفسهم مرونة
ً
األفضل لإلش�ارات عرب اإلنرتنت من مجيع اجلهات الفاعلة يف أوقات األزمات أو انتفائها ،إذ
إن معرف�ة كيفية تفكري "الط�رف اآلخر" وهو اجلمهور أو اجلهات الفاعلة اخلارجية والداخلية
مهمة لصانع القرار.
ّ

مهمة لل�دول الصاع�دة ،تقيس من
نعن�ي بذل�ك أن املعلوم�ات نفس�ها أصبح�ت س�لعة ّ
خالهلا مستويات التعليم واملهارات واملعرفة واالزدهار
والث�روة والتنمي�ة على املس�توى الش�خيص واملحلي �أ ّدى "في�سبوك" دو ًرا مه ًّما في �أكتوبر  2008خالل
الوطني ،وكذلك عىل املستوى الدويل ،من خالل الدول الحملة االنتخابية الرئا�سية في الواليات المتحدة
أو املنظمات الدولية ،فما تقدّ مه املنظمات الدولية اليوم
للرئي�س ب � ��اراك �أوبام � ��ا وكذلك مواق � ��ع التوا�صل
من محالت توعية أو بيانات عابرة للحدود إلحصائيات
ّ
األزم�ات لدهي�ا ،كاهلج�رة واألم�راض العاب�رة والفقر االجتماع � ��ي الأخرى على �أنه �أحد �أهم و�سائل القوة
واإلره�اب اإللكتروين ،وبرام�ج التنمي�ة واملس�اعدة ،الناعمة الحديثة للت�أثير في الجماهير
وكذلك مئات اآلالف من الدورات التعليمية والتثقيفية
عرب الدبلوماسية الرقمية -ك ّلها أسهم بشكل أسايس يف صنع عامل أكثر اتزا ًنا ،وأصبح ما يمكن
تس�ميته عمال املعرفة وخبراء التنقيب يف البيان�ات واملعلومات -مع هذا التط�ور -قوة عمل
مهمة يف الدول.
ّ

دور الدبلوما�سية الرقمية في حفظ اتزان النظام ال�سيا�سي:

نش�أت الدبلوماسية الرقمية َوفق حاجة املستوى السيايس الرسمي بعد انتقال اجلامهري إىل
الش�بكة العنكبوتية الثانية التي أصبحت فيها قادرة عىل اإلرس�ال واالستقبال والتشويش عىل
شعورا لدى املستوى الرسمي بخطر اجلامهري التي ّ
شكلت مستوى
النظام الرسمي ،و ّلد ذلك
ً
رقابيا أعىل من املس�توى الرس�مي ،فاتجّ ه املستوى الرس�مي متمث اًّل يف السلطة إىل الدبلوماسية
ًّ
ً
وس�يطا بينه وبين اجلامهري التي أصبحت بفعل قوهتا الدبلوماس�ية الش�عبية
الرقمي�ة بوصفها
قادرة عىل التأثري يف توازن املستوى الرسمي ،وتشعره باالضطراب ،كام حصل متا ًما يف ثورات
الربي�ع العريب الت�ي ابتدأت من مواقع التواص�ل االجتامعي ،وأ ّث�رت يف اإلقليم والفاعلني يف
النظام الدويل.
ومل يقترص استخدام الدبلوماسية الرقمية عىل الشعوب ،بل جتاوزت ذلك إىل القادة وزعامء
ال�دول واملنظامت الدولية احلكومية منها وغري احلكومية ،بحيث أ ّثرت بش�كل مبارش يف واقع
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ّ
خاصا بالدبلوماسية
العالقات الدولية،
وتش�كلت بوادره مع إنشاء اخلارجية األمريكية مكت ًبا ًّ
اإللكرتونية عام .2002
عينت
لقي خي�ار
ّ
التوجه نحو القبيلة العاملية الرقمية اهتام ًم�ا يف العديد من الدول ،إذ ّ
وق�د َ
يضم
الدنامرك يف س�بتمرب " 2017كاسرب كلينغ" سف ً
ريا لوادي السيلكون يف كاليفورنيا ،الذي ّ
أكرب رشكات التكنولوجيا والتواصل االجتامعي وعلق كلينغ اً
قائل:

" بع�ض الشركات التكنولوجي�ة هلا تأثري كبير يف البلدان ،وهذا ما يؤك�د حاجتنا اليوم
ريا لشؤون
إىل التيكبلوماس�ية" ،وقد حذت فرنس�ا االجتاه نفس�ه بتعيني "دافيد مارتينون" س�ف ً
املجال الرقمي يف نوفمرب للعام نفسه.

القدرة التوا�صلية للدبلوما�سية الرقمية في اال�ضطرابات ال�سيا�سية
والس�يام اس�تخدام منصات التواص�ل االجتامعي -تُد َمجأصبح�ت تقنيات املعلومات
ّ
بش�كل متزايد يف املامرس�ة اليومي�ة للتواصل الدبلوم�ايس ،وبناء عىل أمهيتها غيرّ ت األنش�طة
فعالة لألزمات بالنيابة عن
الدبلوماسية بشكل عام ،نحو قدرة الدبلوماسية الرقمية عىل إدارة ّ
يسوغ ترصفات الدولة ِ
املرسلة أو الشخص
اجلهات الفاعلة والدولة واملجتمع الدويل ،وهو ما ّ
وضوحا "املفس" لإلش�ارات اجلامهريي�ة القادمة بام
املرس�ل إىل اجلامهير ،أو بمصطل�ح أكث�ر
ً
يدعم السياس�ة اخلارجية للدولة أو النظام ،ويعتمد ذلك عىل قدرات التواصل عىل املس�تويني
الرسمي وغري الرسمي ،والتواصل اجلمعي بإنشاء جيوش إلكرتونية جديدة تسري بني اجلامهري
ووف�ق حاجة اجلامهري للرتويج إىل السياس�ة اخلارجية ،إهنا باختص�ار "حرب اإلمرباطوريات
الرقمية".
ويف ظل التغريات الرقمية اهلائلة والرتاكم ُ
األسيّ ّ للبيانات بش�كل يومي ،كانت احلاجة إىل
ترش�يح البيانات أو إعادة توجيهها مهماًّ يف السياس�ة اخلارجية للبلدان ،وعليه اعتامد االنتش�ار
الرسيع لتفسير مواقف احلكومات ،أو إلطالق الترصحي�ات املثرية للجدل ،كام يفعل الرئيس
األمريك�ي احلايل دونالد ترامب عرب صفحته عىل توتري ،حي�ث يتابع كتاباته الصغرية املاليني،
رس�ميا أرسع يف الوصول
وتنقل عنه وس�ائل اإلعالم والصحافة بأش�كاهلا ،وهو ُيعدّ ترص ًحيا
ًّ
من اإلعالم التقليدي ،و يف بعض األحيان ير ّد الفاعلون السياسيون من خالله عىل تساؤالت
اجلامهري الداخلية واخلارجية وهو ما يعزز ثقة اجلامهري باملستوى الرسمي.
أصبح�ت قوة التأثري يف املجال الرقم�ي للدول من مؤرشات قياس قوة الدول ،فتلك التي
ال تس�تطيع الدفاع ع�ن مصاحلها يف املجال الرقمي ،وال محاية نفس�ها من احلروب الس�يربانية
القادمة هي دول ضعيفة غري حممية ،وستظل سياستها اخلارجية ضعيفة ً
أيضا.
ويف جترب�ة االحتلال اإلرسائييل مع دبلوماس�ية اجلامهري يف االضطرابات السياس�ية ،نرى
تغريدات متواصلة يف املس�توى الرس�مي اإلرسائييل وبش�كل مس�تمر يتفاع�ل مع األحداث،
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وتوجي�ه رس�ائل مبارشة للجمهور الفلس�طيني عىل الدوام ،ولو أخذنا مث�ال حالة قطاع غزة،
وح�راك مسيرات الع�ودة ،والتصعي�د ّ
املتقطع ن�رى أن أفخ�اي أدرعي الذي يش�غل منصب

الناطق باسم (جيش الدفاع اإلرسائييل) لإلعالم العريب ،وباعتبار احلراك السلمي يف قطاع غزة
يش�كل حالة إرضاب وأزمة سياسية لالحتالل اإلرسائييل -حريص اً
دائم عىل تقديم تفسريات

للمجتمع الدويل الس�تخدام القوة بحق الفلس�طينيني ،وحريص ً
أيضا عىل رضورة وقف هذه
موجه إىل اجلامهري الفلس�طينية التي تتوجه
اإلرضابات بخطاب عقالين أكثر من كونه هتديد ًّياّ ،
عرب احلدود ،إذ نجد ّ
منش�ورا (بوس�ت) له نرشه عىل الفيس�بوك بتاريخ ،2018-10-17
أن
ً
اً
متفاعل ،و % 70من
حص�ل يف غض�ون  4أيام إىل تاري�خ  2018-10-21عىل  158تعلي ًق�ا

هذه التعليقات ألش�خاص من أهل غزة ،وشاهدَ الفيديو املرفق  16ألف شخص ،وشاركه 9
أشخاص ،منهم  5من قطاع غزة.

13

�ي "أدرعي" يف تاري�خ  2018-10-21إىل رتبة مق�دّ م يف اجليش اإلرسائييل،
وق�د ُر ِّق َ

وأورد ذل�ك عرب صفحته الش�خصية ،وخالل  10دقائق من نرش البوس�ت عرب الفيس�بوك
حص�ل على  81تعلي ًق�ا كثير منه�ا ألن�اس من قط�اع غ�زة ،وهذا ّ
ي�دل عىل حج�م اهتامم

االحتلال اإلرسائييل بدبلوماس�ية اجلامهير ،والدبلوماس�ية الرقمية للتفسير ،حيث يفرس

ويس�وغ "أدرع�ي" عملي�ات جيش االحتلال اإلرسائيلي ض�د الفلس�طينيني ،وإن كانت
ّ
تؤس�س يف العقل
غالبي�ة التعليقات فيها نوع من الش�تم
والتش�مت ،لكنها يف هناية املطاف ّ
ّ
الباط�ن للتطبي�ع والتعامل مع االحتالل اإلرسائييل بوصفه كيا ًنا موجو ًدا عىل األرض جتب
مناقش�ته وحماورت�ه ،ويس�عى االحتالل من خلال هذه اخلط�وة إىل تعمي�ق التطبيع العريب
مع�ه،وزي�ادةالتع�اونيف جم�االتاقتصادي�ةوأمني�ةخمتلف�ة.
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14

مكانة الدبلوما�سية الرقمية وفعاليّتها داخل االحتالل الإ�سرائيلي:
منذ نشأة االحتالل اإلرسائييل كانت عقدة الرشعية تالحقه يف املجتمع واملنظامت الدولية،
مضطرا اً
دائم إىل تفسري ترصفاته واستخدامه للعنف ضد الفلسطينيني
وحتى اجلامهري؛ لذا كان
ً
على مدار تارخيه ،وتس�ويغ ذلك للجامهري املحلي�ة اً
أول ،ثم األوروبية ،واأله�م العربية ،فهو
يشعر بأنّه جزء دخيل يف املنطقة العربية ،وأنّه خارج تكونيها الثقايف أو اجلغرايف؛ لذا ّ
ظل يسعى
تدرجيي�ا حتى وص�ل إىل إمرباطورتيه الرقمية يف الدبلوماس�ية الرقمية ،وق�د تصدّ ر االحتالل
ًّ
15
متق�دم متا ًماّ .
وإن حاج�ة االحتالل اإلرسائييل
عامليا ،وهو مركز ّ
اإلرسائيلي املرك�ز التاس�ع ًّ
الدف�اع املس�تمر عن نفس�ه ،وتراكم إنت�اج اقتصاد التقان�ة بأنواعه الطبية والعس�كرية ،جعاله
وحريصا عىل تفسري ما حيصل للعامل حتى ال يرضّ بإنتاجه الصناعي
حذرا من انتهاك القوانني،
ً
ً
اس�تمرت الدبلوماس�ية الرقمية لالحتالل اإلرسائييل عىل م�دار الرصاع العريب
والتقني ،وقد
ّ
اإلرسائييل.

وزارة اله�سبراه:
أنشأ االحتالل اإلرسائييل وزارة خاصة حتت اسم وزارة الشؤون اإلسرتاتيجية واإلعالمية
اإلرسائيلي�ة "اهلسبراه" ،وه�ي كلم�ة تلفظ باللغ�ة العربية ،معناها التفسير والشرح ،أي ّ
أن
الوزارة املختصة تُعنَى برشح وتفسير املواقف الرس�مية التي يصدره�ا االحتالل اإلرسائييل،
والدف�اع عن )دولة إرسائيل( ،وتتعلق بالتمثيل اإلعالمي والس�يايس والدبلومايس للمواقف
اإلرسائيلي�ة .وق�د أضافت ال�وزارة برامج ومس�اقات خاصة هبا عىل الطلب�ة داخل اجلامعات
والكليات اإلرسائيلية ،لتوفري األدوات واملهارات الالزمة لتسويق صورة االحتالل اإلرسائييل
عرب املواقع اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتامعي.

وقد بدأت جامعة حيفا داخل االحتالل اإلرسائييل بتدريس مس�اق "س�فراء يف الش�بكة"
املفروض من اهلسبراه عام  ،2012وهنا يقول "إييل أفراهام" 16املحارض يف قس�م اإلعالم يف
جامعة حيفا وأحد مؤسيس املساق" :الفكرة الرئيسة هي كيفية استخدام وسائل اإلعالم لنرش
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الرواي�ة اإلرسائيلي�ة ،وتعزيز وجهة نظره�ا"  17،وتقدّ م جامعة تل أبيب يف الس�نوات األخرية
18
مسا ًقا بعنوان :نادي السفراء " "Club Ambassadoلتعزيز الدبلوماسية الرقمية.

ومع تقدم اقتصاديات التقانة يف االحتالل اإلرسائييل كان هناك وادي سليكون يف تل أبيب
عىل ش�اكلة وادي السليكون املعلومايت يف كاليفورنيا بأمريكا ،وبدت رشكات ناشئة تصعد يف
وتتبوأ مكانة عالية ،وغالبية هذه الرشكات متخصصة يف املعلوماتية واإلنرتنت والتقانة
السوق
ّ
بتقاطعاهتا الطبية والعس�كرية والتنموية واالستخباراتية ،ومع هذا التقدّ م اهلائل احتضنت تل
أبيب ثاين أكرب مكتب لرشكة غوغل يف العامل ،وثاين أهم مكتب ملوقع الفيس�بوك ،وفق ما ُذ ِكر
يف كتاب ملف غوغل الصادر عن عامل املعرفة.
ومل يكتف االحتالل اإلرسائييل بـ"اهلسبراه" ،بل ُ
اضط ّ�ر إىل النزول إىل اجلامهريّ ،
ووظفت
ومتطوع�ا و 8مستش�ارين يف قس�م
وزارة اخلارجي�ة يف االحتلال اإلرسائيلي  75موظ ًف�ا
ً
"الدبلوماسية اجلامهريية" مع انتشار قرابة  30موظ ًفا آخرين يف مكاتب التمثيل الدبلومايس،
كالس�فارات والقنصلي�ات حول العامل ،كام تشرف وزارة اخلارجية اإلرسائيلي�ة عىل أكثر من
تابعا ملكاتب
موقعا ً
 350قن�اة رقمي�ة واجتامعية عىل ش�بكة اإلنرتنت ،إضافة إىل أكثر م�ن ً 80
التمثيل الدبلومايس حول العامل ،وقد كتب الذراع اإلعالمي للخارجية اإلرسائيلية" :قبل 10
أي عالق�ة مع الناس يف الع�امل العريب ،ولكن اليوم نح�ن قادرون عىل
س�نوات مل تك�ن تربطنا ّ
19
الوصول إىل ّ
كل مواطن ...تصلنا تعليقات من أشخاص يغيرّ ون رأهيم عن إرسائيل".

قنوات دبلوما�سية رقمية بلغات ولهجات مختلفة ين�شئها االحتالل الإ�سرائيلي

يف األع�وام الس�ابقة رشع�ت حكومة االحتالل اإلرسائييل يف إنش�اء صفحات عىل ش�بكات
التواصل االجتامعي بلغات خمتلفة ،كالعربية والروس�ية والفارس�ية واإلس�بانية واإلنكليزية ،ومل
تكت�ف باللغ�ات؛ بل يف إطار مس�اعيها الوصول إىل أكرب عدد من الش�عوب العربية أنش�أت أول
متخصصة باللهجة العراقية حتت اسم" :إرسائيل باللهجة العراقية"،
صفحة فيسبوك يف مايو2018
ّ
واعتربها البعض دبلوماسية رقمية اً
بديل عن سفارة تل أبيب يف بغداد ،حيث ال تسمح العالقات
بني البلدين إنشاء سفارة هناك ،ووصل عدد اإلعجابات بالصفحة إىل  65406معج ًبا ،و70398
متابعا للصفحة( .كان الدخول إىل الصفحة يف .)2018-10-21
ً

ُوصف
كما أن صفح�ة "إرسائي�ل بالعربي�ة" عبر وس�ائل التواص�ل االجتامع�ي -الت�ي ت َ
ش�خصا ،ويتابعه�ا  1.643.307من
بأنهّ �ا منظم�ة حكومية -نالت إعج�اب 1.590.950
ً
األش�خاص ،يف حين يتابع صفح�ة "إرسائيل بالعربية" عرب تويرت  175ألف ش�خص ،بواقع
 9.765تغريدة( .كان الدخول إىل املوقعني يف .)2018-10-21

مكانة الدبلوما�سية الرقمية وفعاليّتها فل�سطين ًيّا

ال تمُ ِكن حماكاة الس�لطة الوطنية الفلسطينية للنامذج الناجحة يف جمال الدبلوماسية الرقمية؛
بسبب حتدّ يات كبرية ،أمهها االحتالل اإلرسائييل ،الذي فرض حواجز عدة أمام بناء مؤسسات
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فلس�طينية رس�مية قادرة على صناعة دبلوماس�ية رقمية قوي�ة ،إذ أخذت فلس�طني املركز 85
عاملياَ ،وفق تقرير الدبلوماس�ية الرقمية "أكا" يف وزارات اخلارجية العاملية لعام  ،2017وهذه
ًّ
املكان�ة املتأخ�رة رصدها الباح�ث املتخصص يف اإلعالم الرقمي عامر مجه�ور اً
قائل" :كثري من
الدبلوماس�يني الفلسطينيني ال يعرفون الدبلوماس�ية الرقمية وال أمهيتها ،وال مغزاها ومرادها
احلقيقي ،ومن واقع خربيت وعميل س�نوات عديدة يف وزارة التخطيط ،مل يتم التطرق لذلك يف
اخلطط الفلس�طينية ،أو خطط وزارة اخلارجية وبراجمها ،وال حتى يف اخلطة اخلمسية التطويرية
للحكوم�ة اجل�اري إعدادها يف مكتب رئي�س الوزراء" ،وال توجد اً
أصل دائرة أو قس�م ضمن
وزارة اخلارجية الفلسطينية حتمل اسم "الدبلوماسية الرقمية" .20

س�يعتمد ه�ذا البح�ث حس�اب وزارة اخلارجي�ة الفلس�طينية وحس�اب وزارة اخلارجي�ة
اإلرسائيلي�ة على مواق�ع التواصل االجتامع�ي األكثر اس�تخدا ًما يف املنطق�ة اجلغرافية ،وهي:
ني للطرفني ،إذ حي�اول ّ
رس�مي ِ
فيس�بوك وتويتر ويوتيوب -حس�اب ِ
كل منهام تروي�ج روايته
ني
ّ
اخلاص�ة ،وس�وف ُيق�اس أداء الدبلوماس�ية الرقمي�ة الرس�مية للطرفني من خلال مؤرشات
القياس األربعة السابقة التي التي استخدمها الباحث ُ
وذ ِكرتف ي أول البحث 21، ،يف دراسته
عن الدبلوماس�ية الرقمية الفلس�طينية مع إس�قاطها على حالة االحتلال اإلرسائييل ،وتراكم
الفجوة الزمنية عليها.

مقارنة بين وزارة الخارجية الفل�سطينية والإ�سرائيلية
مسح وحتليل البيانات والتفاعالت املختلفة لكل من وزارة اخلارجية الفلسطينية
سيجري ُ
ووزارة اخلارجية اإلرسائيلية:

� اًأول :وزارة الخارجية الفل�سطينية
• الح�ضور

ل�وزارة اخلارجي�ة الفلس�طينية حضور يف ع�دد من وس�ائل االتصال الرقمي ،وتس�تخدم
املنصات اآلتية:

 .1املوقع اإللكرتوين :تركز وزارة اخلارجية الفلسطينية حضورها بشكل واضح من خالل
موقعها اإللكرتوين الرس�مي الذي يتحدّ ث بش�كل يومي ،ويتابع األحداث باستمرار ،وينقل
أخبار الوزارة والسفارات املنترشة حول العامل ،ويتوفر املوقع باللغتني العربية واإلنكليزية.22
 .2تويرت :حيمل حس�اب تويرت الرسمي لوزارة اخلارجية الفلسطينية اسم "وزارة اخلارجية
واملغرتبين الفلس�طينيني" 23،وعنوان�ه @ ،pmofaوهو حس�اب غير مو ّثق ،وق�د بلغ عدد
التغري�دات حت�ى تاري�خ  2018-10-1عىل ه�ذا احلس�اب  4.383تغري�دة ،ووصل عدد
متابعا ،وينرش احلساب تغريداته باللغة العربية فقط.
املتابعني للحساب ً 728
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ويوجد حس�اب آخر موثوق للبعثة الرس�مية الفلس�طينية يف األمم املتحدة ،التابعة لوزارة
اخلارجي�ة الفلس�طينية ،حتمل اس�م  ،State of Palestineوعنوان�ه @Palestine_UN
ويغرد احلس�اب باللغة اإلنكليزية ،ووصل عدد التغريدات حتى  2018-10-1إىل 3.476
ّ
وعدد املتابعني إىل  44.5ألف متابع.

 .3فيس�بوك :حيمل احلساب اسم وزارة اخلارجية واملغرتبني الفلسطينية باللغة العربية عرب
الفيس�بوك 24اً
وسًم� موث ًقا ،ويع�رض األخبار اخلاص�ة بالوزارة واحل�راك الدبلومايس هلا حول
شخصا حتى
ش�خصا ،ويتابع الصفحة 17.475
العامل ،وحازت الصفحة إعجاب 16.750
ً
ً
تاريخ .2018-10-1

ومحلت صفحة أخرى عىل الفيس�بوك اس�م حكومة
دولة فلسطني @ GovernmentofPalestineاً
وسم
ش�خصا ،يتابعه
موث ًقا ،حصل عىل إعجاب 106.618
ً
 106.105أش�خاص ،يف حين ال حتظ�ى منش�ورات
الصفح�ة بإعجاب�ات أو تفاعلات كثيرة× نتيجة عدم
التس�ويق هل�ا ،وع�دم تفاعله�ا م�ع احل�دث ّأو اًل بأول،
إضاف�ة إىل قلة املنش�ورات عليها ،حي�ث تبقى ألكثر من
أي مشاركة جديدة.
مخس أيام أحيا ًنا بدون ّ

�شرعت حكومة االحت �ل ��ال الإ�سرائيلي في �إن�شاء �صفحات
عل � ��ى �شب � ��كات التوا�ص � ��ل االجتماع � ��ي بلغ � ��ات مختلف � ��ة
كالعربية والرو�سية والفار�سي � ��ة والإ�سبانية والإنكليزية
ولم تكتف باللغات بل في �إطار م�ساعيها الو�صول �إلى �أكبر
عدد من ال�شعوب العربية �أن�ش�أت �أول �صفحة في�سبوك في
مايو ّ 2018
متخ�ص�صة باللهجة العراقية

• المحتوى

املنصات السابقة التي ذكرناها آن ًفا وزارة اخلارجية الفلسطينية وقدرهتا عىل
يتضمن حمتوى ّ
إبراز القضايا الفلسطينية األساسية للمحافل الدولية واجلامهري املتابعة هلا.

 .1املوق�ع اإللكتروين :يتع�رض املوق�ع اإللكتروين ل�وزارة اخلارجي�ة بنس�ختيه العربية
خصوصا بع�د اإلجراءات
حاليا،
واإلنكليزي�ة للقضاي�ا الفاعل�ة
ً
فلس�طينيا يف اإلطار ال�دويل ًّ
ًّ
األمريكي�ة األخيرة ،مع قدوم إدارة الرئي�س دونالد ترامب ،الذي اختذ مب�ادرات فردية بعيدً ا
ع�ن دور الوس�اطة األمريكية فيها ،وانح�از إىل االحتالل اإلرسائييل يف قضاي�ا ّ
احلل النهائي،
كنق�ل الس�فارة األمريكية إىل القدس ،واالعرتاف هبا عاصم�ة لالحتالل اإلرسائييل ،وإغالق
مكتب منظمة التحرير يف واشنطن ،إضافة إىل وقف متويل األونروا واملحاوالت املستمرة بشأن
تصفية الالجئني الفلسطينيني ،يف حني تستمر حكومة االحتالل اإلرسائييل يف بناء املستوطنات
ينص عليه القانون الدويل.
يف الضفة الغربية بشكل خمالف ملا ّ
وق�د تناول املوق�ع اإللكرتوين لوزارة اخلارجية الفلس�طينية بنس�ختيه العربية واإلنكليزية
النقاط الس�ابقة من خالل زوايا املوقع التي تش�مل زاوية للتعريف بفلسطني وقانوهنا وع َلمها
ونش�يدها الوطن�ي ونظامه�ا الس�يايس ،وزاوي�ة ثانية بعن�وان :القضايا األساس�ية ،وش�ملت
"األرسى ،واملستوطنات ،والقدس ،والالجئني ،واحلدود ،واملياه ،وجدار الفصل العنرصي"،
ويف زاوي�ة أخ�رى تن�اول املوق�ف البعثات الفلس�طينية الدبلوماس�ية ل�دى الع�امل ،والبعثات
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ُ
زاوية دولة فلس�طني يف املنظومة الدولية "قائم َة االتفاقيات
األجنبية لدى فلس�طني ،وتناولت
التي انضمت إليها فلس�طني حتى تاريخ ترشين الثاين/نوفمرب  ،2017وفعاليات فلس�طني يف
األم�م املتحدة ،واالتفاقيات التي وقعتها فلس�طني مع دول املشرق العريب ،واملندوبية الدائمة
لفلس�طني ل�دى منظمة التع�اون اإلسلامي ،إىل تقرير دولة فلس�طني األول اخل�اص باتفاقية
حقوق الطفل ،الذي نرش عىل املوقع يف .2018-9-26

� .2صفحات الفي�سبوك وتويتر ويوتيوب:
منذ أن أعدّ الباحث وائل عبد العال بحثه عن الدبلوماسية الفلسطينية كانت نتائج املحتوى
25
اخل�اص ب�وزارة اخلارجية حتى تاري�خ  ،2017-11-11عرب الفيس�بوك وتويرت ويوتيوب
ّ
كاآليت:
حضور وزارة اخلارجية الفلسطينية عىل أهم ثالثة مواقع تواصل اجتامعي 2017-11-11
تويرت

عدد التغريدات3.633 :
عدد املتابعني484 :

فيسبوك
عدد املتابعني12.750 :

يوتيوب

عدد املشرتكني15 :

عدد الفيديوهات13 :

ويف تاري�خ ُ 2018-10-22أج� ِري املس�ح نفس�ه؛ أي بع�د عام عىل الدراس�ة املس�حية
متابعا
الس�ابقة ،وتبين أن التزاي�د كان بطيئًا جدًّ ا ،ففي تويرت زادت  749تغري�دة ،وزاد ً 243
متابعا ،يف ّ
مهمة كبرية شهدهتا القضية
فقط ،يف حني تزايد عرب الفيس�بوك ً 4.706
ظل أحداث ّ
الفلس�طينية ،أمهّها نقل الس�فارة األمريكية إىل القدس ،وإغالق مكتب منظمة التحرير ً
أيضا،
أم�ا عبر يوتيوب يف قناة وح�دة اإلعالم يف وزارة اخلارجية الفلس�طينية فق�د زاد يف القناة 11
ً
مشتركا فقط ،وزادت الفيديوهات بواقع  10فيديوهات فقط ،هذه الزيادة الضعيفة كش�فت
عدم وجود خطة لإلعالم الرقمي والقنوات الدبلوماس�ية الفلس�طينية الرسمية ،وعدم وجود
اهتامم حياكي أمهية القضية الفلسطينية املتفاعلة وظروفها.
حضور وزارة اخلارجية الفلسطينية عىل أهم ثالثة مواقع تواصل اجتامعي 2018-10-22
تويرت

عدد التغريدات4.382 :
عدد املتابعني 727
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عدد املشرتكني26 :

عدد الفيديوهات23 :
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• المواكبة
وخصوصا باللغة
قوي بنوعية األخبار،
يظهر من خالل املسح عىل املوقع اإللكرتوين اهتامم ّ
ً
العربية ،أما باللغة اإلنكليزية فقد ظهرت عىل الشاشة الرئيسة للموقع أخبار منذ شهر ديسمرب
املوجه
 ،2017ال تتناول قضايا رئيسة يمكن تثبيتها ،وهذا يعني وجود ضعف كبري يف اخلطاب ّ
إىل اجلمهور الغريب( ،كان الدخول عىل املوقع يف .)2018-10-22
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وقد اقتصر وجود املواكبة عىل املوقع اإللكرتوين وصفحة الفيس�بوك وتوتري واليوتيوب،
يف حين غاب�ت الدبلوماس�ية الرقمي�ة بأدواهت�ا املختلف�ة ،يف ظل قائم�ة طويلة م�ن األدوات
الرقمي�ة املنترشة يف العامل ،وتزايد اهتامم اجلامهري واملنظامت الدولية بأدوات حديثة ،وتطبيقات
للهاتف النقال ،سواء عىل نظام تشغيل " ،"Androidأو نظام تشغيل " ،"IOSكذلك غابت
الدبلوماسية الرقمية عن األدوات البرصية احلديثة ،مثل الفيديوهات القصرية ،واإلحصائيات
املدعم�ة بـ"إنفو غرافي�ك" أو "فيديو غرافيك" ،أو السالس�ل الزمنية والبيانات والدراس�ات
البحثي�ة عىل مواقع التواصل االجتامعي املختلفة ،التي وجدت يف تقرير الدبلوماس�ية الرقمية
26
(أكا).

هن�ا نأخ�ذ اً
مثال للبن�ك الدويل لكونه م�ن كربى املنظمات الدولية التابعة لألم�م املتحدة،
ولكون�ه ذا صلة مبارشة بالقضية الفلس�طينية؛ نتيجة اخلط�وات األمريكية األخرية بخصوص
وق�ف التمويل عن وكالة إغاثة وتش�غيل الالجئني األونروا ،وعن الس�لطة الفلس�طينية ،وقد
27
تطورا اً
هائل يف استخدام الدبلوماسية الرقمية ،فيام يقدّ مه من إحصائيات
شهد البنك الدويل
ً
منصات التواصل
دائمة ،وفيديوهات ترشح وتفرس خطواته ومرشوعاته ،وحضوره يف كثري من ّ
االجتامعي ،مثل " ،"flickrحيث نرش  12.268صورة ،ويتابعه من األش�خاص  2.3kحتى
ش�خصا ،يف
تاري�خ  ،2018-10-22وأ ّم�ا " "linkedinفيتاب�ع البن�ك الدويل 559.855
ً
حني جاءت الدبلوماس�ية الرقمية الفلسطينية متأخرة ،رغم رضورة زيادة فعاليتها للتوافق مع
م�ا يقدّ م�ه البنك الدويل من دبلوماس�ية رقمية للقضية الفلس�طينية ،ونرص�د يف اجلدول اآليت
احلضور الفلسطيني الرسمي عىل الربامج األعىل من الربامج السابقة كاآليت:
حضور وزارة اخلارجية الفلسطينية عىل منصات خمتلفة 2018-10-22
Linkedin
عدد املتابعني110 :
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flickr

google plus

عدد املتابعني4 :

عدد املتابعني67 :

عدد املنشورات 36 :صورة

الفيديوهات املنشورة21 :
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التفح�ص ن�رى أن ال�دول تس�تخدم
يف الدبلوماس�ية الرقمي�ة العاملي�ة اجلدي�دة ،وحين
ّ
زوايا تش�ويق ورشح وتفسير للجامهير ،معتمدة عىل أش�كال وأدوات جدي�دة من التصميم
والعرض للمعلومات واألحداث والترصحيات الرس�مية ،بزي�ادة مطردة يف االهتامم البرصي
واألل�وان واإلحصائي�ات للفيديوه�ات القصيرة ،كالرس�وم املعلوماتي�ة الطويل�ة والدقيق�ة
" ،"Infographicأو الفيديوه�ات القصرية "  ،"Motion Graphicلكن الدبلوماس�ية
الرقمي�ة ل�وزارة اخلارجية الفلس�طينية اعتمدت أكثر على نقل األخبار النصي�ة ،وتداوهلا عرب
منصات التواصل االجتامعي بشكل تقليدي جدًّ ا ،وقد لوحظ ارتباط الفيسبوك بتويرت باملوقع
ّ
اإللكرتوين ،كام يظهر يف املنشور (البوست) اآليت عرب صحفة وزارة اخلارجية وشؤون املغرتبني
عىل تويرت يف تاريخ .2018-10-22

فلسطينيا غري رسمي تقوده مبادرات شبابية ،ومواقع إلكرتونية مدعومة،
لكن هناك جهدً ا
ّ
ًّ
مث�ل صفح�ة " ،"pal27وصحفة "وكالة ش�هاب لألنباء" ،وش�بكة "قدس ن�ت اإلخبارية"،
س�بب ظهور
ويمكن اعتبار غياب حضور الدبلوماس�ية الرقمية الفلس�طينية بش�كل رس�مي ّ
املبادرات غري الرسمية واملدعومة من اجتاهات خمتلفة.

• التفاعل
اً
تفاعل من اجلامهري املستقبلة
ال تش�هد قنوات الدبلوماس�ية الرقمية الفلس�طينية الرس�مية
واملرس�لة يف نف�س الوقت مع منش�وراهتا ،فعرب الفيس�بوك كان عدد اإلعجابات باملنش�ورات
ُش�ارك املنشورات (البوستات) من املوقع
ومش�اركتها والتعليقات عليها حمدو ًدا جدًّ ا ،حيث ت َ
ُشارك الفيديوهات للكلامت الرسمية
الرس�مي لوزارة اخلارجية الفلسطينية عرب الفيسبوك ،وت َ
نقل عن تلفزيون فلسطني الرسمي ،أو من إعداد وزارة اخلارجية ،اً
اً
فمثل مل حيصل منشور نُشرِ
يف  2018-10-17بعد مخس أيام إال عىل  14إعجابا ومشاركة واحدة و 230مشاهدة.
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وكان�ت صحف�ة وزارة اخلارجية واملغرتبني قد نرشت عرب تويرت اخلرب الس�ابق نفس�ه بنقل

البي�ان واخلبر من املوقع اإللكرتوين ل�وزارة اخلارجية إىل تويرت مب�ارشة قبل يوم من نرشه عىل

الفيس�بوك ،أي يف  2018-10-16عىل ش�كل فيديو ،وقد حظي اخلبر بإعجاب واحد فقط
و 3إع�ادات تغري�د ،وهو ما يدل عىل انعدام التفاعل ملنصات الدبلوماس�ية الرقمية الرس�مية
الفلسطينية.
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ثانيًا :وزارة الخارجية الإ�سرائيلية
• الح�ضور
لوزارة اخلارجية اإلرسائيلية حضور بش�كل فاعل وواضح يف العديد من وسائل االتصال
املوج�ه إىل العرب
الرقم�ي ،وهن�ا س�نعتمد اللغتين العربي�ة واإلنكليزي�ة لتحلي�ل اخلط�اب ّ
منص�ات خمتلفة ،وهذا جعلها حت ّقق
والفلس�طينيني والعامل الغريب ،وتس�تخدم وزارة اخلارجية ّ
موقعا متقدّ ًما يف عامل الدبلوماسية الرقمية ،وأهم هذه املنصات:
ً
 - 1املوق�ع اإللكتروين :تع�رض وزارة اخلارجي�ة يف االحتلال اإلرسائيلي موقعه�ا
اإللكتروين 28ب�ـ 6لغ�ات ه�ي" :العربي�ة ،والعربي�ة ،واإلنكليزية ،والفارس�ية ،واإلس�بانية،
والروسية" ،ويتحدث بشكل مستمر ،وأخبار يومية ،يف واجهته الرئيسة ،وأخباره بني الزوايا،
ريا عن املوقع باللغات األخرى ،ومن خالل املالحظة واملسح
لكن موقع اللغة العربية ّ
يتأخر كث ً
للموق�ع ن�رى أن األخبار التي يتناوهلا باللغة العربية تتأخ�ر بضعة أيام ،يف حني تركز اخلارجية
اإلرسائيلية عىل صفحتها عرب الفيسبوك بعنوان "إرسائيل تتحدث العربية"

 - 2تويتر :حيم�ل حس�اب وزارة اخلارجي�ة اإلرسائيلي�ة ""Israel Foreign Min
املو ّث�ق 29،وعنوان�ه  ،@IsraelMFAوقد وص�ل عدد التغريدات فيه حت�ى تاريخ -10-1
 2018إىل  20.700تغريدة ،ووصل عدد املتابعني للحساب إىل  181ألف متابع.

وهناك حس�اب داعم لنفس سياسة ما تنرشه وزارة اخلارجية لكن باللغة العربية حتت اسم
"إرسائيل تتكلم العربية" بعنوان  ،@IsraelArabicوهو ً
أيضا حس�اب مو ّثق ،وقد وصل
عدد تغريداته حتى تاريخ  2018-10-1إىل  9.750تغريدة ،ووصل عدد املتابعني إىل 175
ألف متابع.

 - 3فيس�بوك :حيمل حس�اب وزارة اخلارجية اإلرسائيلية عرب الفيس�بوك اً
وسم موث ًقا،
وهناك أكثر من حس�اب بأكثر من لغة ،فهو باللغة اإلنكليزية حتت اس�م "Israel Ministry
 ،"of Foreign Affairsوق�د ح�ازت الصفح�ة إعج�اب  550.562معج ًب�ا ،ويتابع�ه
 549.705أشخاص ،يف حني هناك حساب آخر حتت اسم "إرسائيل تتكلم العربية"  31،وقد
شخصا حتى
ش�خصا ،ويتابعه مليون و643754
نالت الصفحة إعجاب مليون و591226
ً
ً
تاريخ .2018-10-1
30

• المحتوى
مهم يواكب األحداث اجلارية ،ويركز عىل الفيديو القصري ،وجاء
يتحدث املحتوى بشكل ّ
كاآليت:
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يضم املوقع زوايا خمتلفة عن وزارة اخلارجية اإلرسائيلية وعملها،
 - 1املوقع اإللكرتوينّ :
عبر قنصلياهت�ا املنترشة يف العامل ،وترك�ز يف زوايا متعددة عىل التجرب�ة اإلرسائيلية ،حتاول من
خالهل�ا إظه�ار التعاي�ش مع اآلخري�ن ،واملس�ابقات الدولية املختلف�ة التي فاز هب�ا االحتالل
ِ
املبتك�رة" ّ
تركز فيها عىل آخر االبت�كارات يف جماالت
اإلرسائيلي ،كذل�ك يف زاوية" :إرسائيل
خمتلفة؛ إلظهارها للعامل ،كام يعرض املوقع اإللكرتوين مقاالت للرأي ،وبيانات ،وترصحيات،
وزاوية خاصة بالفيديو.
ويالحظ من خالل املوقع أن وزارة خارجية االحتالل اإلرسائييل ّ
تركز عىل حتسين صورة
ريا من
إرسائي�ل بالفيدي�و أكثر من املق�االت التحريرية،
ّ
وتع�زز دور اجلمهور ،حي�ث تنقل كث ً
الحظ رب�ط الفيديوهات بقناة
املقابلات مع اجلامهري بالت�وازي مع الترصحيات الرس�مية ،و ُي َ
شخصا.
"إرسائيل" عرب اليوتيوب ،حيث يشرتك فيها 18.364
ً

 - 2صفح�ات الفيس�بوك وتوتري :هناك تفاعل واضح مع األح�داث ،وال يوجد ارتباط
دقيق بني احلسابات ،حيث يتم النرش يف الفيسبوك بطريقة خمتلفة عن توتري ،وتضم الصفحات
فيديوه�ات قصيرة بش�كل أس�ايس ،تتط�رق جلمي�ع الزواي�ا التارخيي�ة والسياس�ية والثقافية
لالحتلال اإلرسائيلي وإنجازاته عرب العامل ،وهي موجهة بش�كل أس�ايس لتفسير وجهة نظر
االحتالل اإلرسائييل ،ومجيع الصفحات التي يعرضها اجلدول اآليت موثقة رسم ًيا.
حضور وزارة اخلارجية اإلرسائيلية يف أهم ثالثة مواقع
تواصل اجتامعي 2018-10-22

تويرت

فيسبوك

يوتيوب

صفحة Israel
Foreign Min

صفحة "Israel Ministry
"of Foreign Affairs

صفحة Israel

عدد التغريدات20.800 :

عدد املتابعني549.705 :

عدد املعجبني550.562 :

املشرتكني76.426 :

الفيديوهات :غري حمدّ د

صفحة إرسائيل تتحدث العربية

صفحة إرسائيل تتكلم العربية

صفحة إرسائيل

عدد التغريدات9.771 :

عدد املتابعني1.643.754 :

املشرتكني18.368 :

عدد املتابعني 181 :ألف

عدد املتابعني 175.000 :عدد املعجبني1.591.266 :
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• المواكبة
هن�اك مواكب�ة واضح�ة من قب�ل االحتالل اإلرسائيلي للوس�ائل احلديثة يف الدبلوماس�ية
الرقمي�ة ،فحين املس�ح عىل املواق�ع الس�ابقة -وهي حمّ�ل املقارن�ة م�ع الدبلوماس�ية الرقمية
الفلس�طينية -نجد اس�تخدام الصورة بشكل واضح يتناسب مع عرص الرسعة ،والفيديوهات
القصرية ،و" "Infographicو" ،"Motion Graphicواإلحصائيات يف كلتا الصفحتني
باللغة العربية واإلنكليزية ،سواء يف املوقع اإللكرتوين ،أو يف وسائل التواصل االجتامعي.

وق�د واكب االحتالل اإلرسائييل الدبلوماس�ية الرقمية ،ال عىل صعي�د األدوات فقط ،بل
على صعي�د التحدي�ات واخرتاق الش�عوب ،اً
فمثل صفح�ة "إرسائيل باللهج�ة العراقية" عرب
الفيس�بوك 32الت�ي تعم�ل عىل اختراق املجتمع العراق -تس�عى إىل مت�دّ د العالق�ات العراقية
شخصا حتى تاريخ
ش�خصا ،ومتابعة 71.061
اإلرسائيلية ،وقد حظيت بإعجاب 66.028
ً
ً
 ،2018-10-22وتركز عىل طبيعة العالقات التارخيية بني البلدين.
ً
وأيض�ا هن�اك صفحة "إرسائي�ل يب فاريس" 33عرب تويتر ،وكانت بواق�ع  7.515تغريدة،
اً
ريا من قبل اجلمهور اإليراين ،و ُي َ
ذكر
و 80.700متابع و 18.800معجب ،وتش�هد
تفاعل كب ً
هن�ا أن كل صفحة من الصفحات ختتلف يف منش�وراهتا عن األخرى ،وحتى الصفحة نفس�ها
ختتلف منشوراهتا وحمتواها يف الفيسبوك عنها يف تويرت.
ً
حارضا عرب األدوات احلديثة للدبلوماس�ية الرقمية بش�كل
واالحتلال اإلرسائيلي يكون
واضح ،وهنا نعرض حضوره عىل مواقع أخرى للدبلوماسية الرقمية:
حضور وزارة اخلارجية اإلرسائيلية عىل منصات خمتلفة 2018-10-22
Linkedin34
عدد املتابعني5.058 :

flickr35

google plus

عدد املتابعني330 :

عدد املتابعني76.638 :

عدد املنشورات 2.479 :صورة

فيديوهات منشورة :غري حمدّ د

• التفاعل
تش�هد صفحات التواصل االجتامعي الرئيس�ة ل�وزارة اخلارجية يف االحتلال اإلرسائييل
ً
اً
نش�طا غري مس�بوق ،وحتصل على آالف التعليقات
تفاعل
"الفيس�بوك ويوتي�وب وتوتير"
خصوص�ا تلك الناطق�ة باللغة العربية
واإلعجاب�ات واملش�اركات أو إعادة التغريد ،وتش�هد
ً
اً
عربي�ا ،وإن كان اجلمهور العريب يع ّل�ق بالس�لب ،إلاّ ّ
أن االحتالل اإلرسائييل
ج�دل
ً
وح�وارا ًّ
يس�عى عرب الزمن إىل تعزيز رؤيته يف العقل الباطن ،مستخد ًما املقارنات بني مؤرشات القياس
واإلحصائيات التي يتقدّ م فيها عىل العامل العريب.
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العوامل التي أ ّدت إىل تراجع الدبلوماسية الرقمية الفلسطينية الرسمية وغري الرسمية:

يف ظل ضعف الدبلوماس�ية الرقمية الفلسطينية الرس�مية ،وحضور دبلوماسية رقمية غري
رس�مية س�نقف عىل أهم العوامل التي أ ّدت إىل ضعف الدبلوماس�ية الرسمية وغري الرسمية،
وهي كاآليت:

 - 1االحتالل الإ�سرائيلي:

يس�تخدم االحتالل اإلرسائييل تقني�ات أكثر حداثة للوصول إىل أكرب عدد من اجلمهور
الداخيل واخلارجي ،كام أنه هياجم باس�تمرار الصفحات النش�طة الفلس�طينية عرب وس�ائل
التواص�ل االجتامع�ي ،وباعتب�ار أن ث�اين مكت�ب عبر الفيس�بوك وتويتر بوصفهما أكث�ر
املنصات االجتامعية فعالية يف فلس�طني ،ووفق تقرير وسائل التواصل االجتامعي والرقمي
يف فلس�طني  2017الصادر عن عدة مؤسس�ات خاصة تقرير وس�ائل التواصل االجتامعي
والرقم�ي يف فلس�طني  36فإن االحتالل اعتقل عرشات الناش�طني الفلس�طينيني يف اإلعالم
الرقم�ي ،ونتيجة ق�وة الضغط التي يتمتع هبا داخل مؤسس�ات التواص�ل االجتامعي ،مثل
الفيس�بوك وغوغ�ل ،فقد حظر آالف احلس�ابات عبر الفيس�بوك واليوتي�وب بدعوى أهنا
يضي�ق الفيس�بوك واليوتي�وب اخلن�اق على الفلس�طينيني عرب
حت�رض على اإلره�اب ،إذ ّ
ّ
حمرض�ة.
الكلماتالداللي�ةالت�ييعدّ ه�ا ّ

 - 2االنق�سام الفل�سطيني:

مه�م يف تش�تيت القضي�ة الفلس�طينية ،وم�ا
كان لالنقس�ام الفلس�طيني احلاص�ل دور
ّ
تنشره الدبلوماس�ية الرقمية الفلس�طينية الرس�مية وغري الرس�مية ،فحني مس�ح االحتالل
اإلرسائييل الصفحات ألبرز الناش�طني الفلس�طينيني ،س�واء من ممثّيل الفصائل الفلسطينية،
أو الناش�طني بش�كل عام ،نجد أن قضايا االنقس�ام وتبادل االهتامات حارضة يف املحتوى
خصوصا ،وقد أص�در النائب العام الفلس�طيني أمحد
عبر صفحاهتم يف الفيس�بوك وتويرت
ً
موقعا
ق�رارا لشركات تزوي�د اإلنرتن�ت يف الضف�ة الغربي�ة بحج�ب أكث�ر م�ن 20
ب�راك
ً
ً
إلكرتوني�ا بق�رار حكوم�ي مس�اند ،ووف�ق ما حت�دَّ َث ب�ه الناطق الرس�مي باس�م احلكومة
ًّ
ِ
تخُّ
الفلس�طينية طارق رشماوي ّ
فإن ق�رار احلجب ا ذ بس�بب "إثارة هذه القن�وات التفاعلية
توخ�ي املصداقية واملهني�ة يف نقل األخبار املتعلقة بالش�أن الفلس�طيني" ، 37
الفتن�ة ،وع�دم ّ
وأهم هذه املواقع هي ش�بكة قدس اإلخبارية ،ووكالة ش�هاب لألنباء ،واملركز الفلسطيني
ّ
38
لإلعلام ال�ذي ينرش تقاريره اإلخبارية ،وتغطيته املبارشة بلغ�ات خمتلفة ،هي" :العربية،
واإلنكليزية ،والفرنس�ية ،والرتكية ،والفارس�ية ،واألوردية ،واملاالوية" ،ويعرض بش�كل
ّ
مرك�ز األخبار الفلس�طينية بوس�ائل حديثة ،وهنا يمكن اعتبار االنقس�ام الفلس�طيني أحد
معوقات الدبلوماس�ية الرقمية الفلس�طينية الرس�مية وغري الرس�مية.
أهم ّ
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من خالل نتائج املس�ح عرب حس�ابات وزارة اخلارجية الفلسطينية ،يظهر ق ّلة اخلربة املتاحة
ل�دى الفاعلين واملتخصصين يف إدارة حس�ابات الوزارة الرس�مية ،من خالل فق�ر املحتوى
املع�روض ألدوات الدبلوماس�ية الرقمية اجلديدة ،وتقنيات ج�ذب اجلامهري ،وضعف صياغة
األخب�ار ،وقل�ة الفيديوهات واإلحصائي�ات ،وطرق ع�رض املعلومات والبيانات الرس�مية
احلديث�ة مقارن�ة بما يعرضه القائم�ون على إدارة صفحات التواص�ل االجتامعي الرس�مية يف
عدم االهتامم بالدبلوماس�ية الرقمية من املس�توى
االحتالل اإلرسائييل ،ونتج عن ق ّلة اخلربات ُ
ُطور املحتوى الفلسطيني
الرسمي الفلسطيني ،وعدم ختصيص أقسام وفروع خاصة هلا ،و ُب ُ
طء ت ّ
الرس�مي عرب وس�ائل التواصل االجتامعي ،وعىل املستوى غري الرسمي واجلامهريي ،ولوحظ
ً
يغردون
أيضا أن هناك حالة من التغريد للداخل ،فالفلسطينيون بمستوياهتم الرسمية وغريها ّ
عىل مبدأ "القبيلة الرقمية" ،حيث مع عوامل الضعف الس�ابقة بدأوا يغردون ألنفس�هم ،بعيدً ا
عن العامل اخلارجي بسبب اخلالفات وضعف الكوادر.

الخاتمة
يأيت هذا البحث يف األساس للمقارنة بني املستوى الرسمي الفلسطيني واملستوى الرسمي
لالحتالل اإلرسائييل يف الدبلوماس�ية الرقمية ،من خالل وزارة اخلارجية يف اجلانبني ،وبسبب
ّ
أن قضي�ة فلس�طني قضية عادلة يجُ ِمع عليه�ا كل أحرار العامل -كانت احلاجة إىل الدبلوماس�ية
الرقمي�ة يف ّ
ظل التغريات العاملية نحو العومل�ة والرقمنة رضورة ملحة ،إذ إن الوصول إىل أكرب
عدد من اجلامهري العاملية بلغات خمتلفة ،والوصول إىل أكرب عدد من املستوى الرسمي -وسيلة
مهمة للضغط عىل الفاعلني الدوليني ،إليقاف جرائم االحتالل اإلرسائييل بحقّ الفلس�طينيني
ّ
وممتلكاهتم ،ودحض الرواية اإلرسائيلية التي تقلب احلقائق.
وق�د كان�ت الدبلوماس�ية الرقمي�ة الفلس�طينية تفتق�ر إىل الق�وة وس�عة االنتش�ار؛ نتيجة
عزز االنقسام تشتيتًا
التعقيدات السياسية الفلسطينية عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي ،حيث ّ
للمحتوى الفلسطيني ،كام عززت ق ّلة اخلربة الصحفية والتسويقية واإلعالمية لوزارة اخلارجية
الفلس�طينية ضعف الدبلوماس�ية الرقمية الفلس�طينية ،ولوحظ أن املحتوى يفتقر إىل التقنيات
واألش�كال اجلدي�دة للع�رض ،كالفيديو القصير ،واإلحصائي�ات املص�ورة "إنفوغرافيك"،
وكذلك عىل مس�توى صحافة البيانات ،ونضع هنا بعض احللول ملش�كلة ضعف الدبلوماسية
الرقمية الفلسطينية:
• إنش�اء وح�دة متخصص�ة يف وزارة اخلارجي�ة الفلس�طينية بطاق�م كام�ل ،ومتويل
خاص؛ إلعادة تقديم املحتوى الفلس�طيني الرس�مي بطريقة أكثر فعالية إىل اجلامهري واملستوى
ٍّ
خمصص هلذه الوحدة ،يشمل ّ
خطة بأهداف واضحة.
الرسمي ،ورصف متويل ّ
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• تدريب الكوادر اجلديدة الفاعلة يف الدبلوماس�ية الرقمية الفلس�طينية عىل وس�ائل
الدبلوماس�ية وأدواهتا وأشكاهلا اجلديدة ،حيث إن الرواية الفلسطينية تعاين ضع ًفا يف االنتشار
خصوصا باللغة العربية
والرشح .وإنش�اء وسائل دبلوماسية وصفحات ناطقة بلغات خمتلفة،
ً
واإلنكليزية واإلسبانية.

• تدريب املس�توى الرس�مي الفلس�طيني عىل أدوات التقانة الدبلوماس�ية اجلديدة،
والس�يام الناطقني باس�م الوزارات ،مث�ل وزارة الثقاف�ة ،ووزارة االقتصاد،
وزي�ادة عددهم،
ّ
ووزارة اخلارجي�ة ،وجمل�س ال�وزراء الفلس�طيني؛ ألن ترصحياهتم عرب وس�ائل الدبلوماس�ية
الرقمية أرسع يف الوصول من البيانات الرسمية التي تُنشرَ عىل املوقع.
• إع�داد جي�ش إلكتروين فلس�طيني مس�اند ل�وزارة اخلارجي�ة ،على هيئ�ة اجليش
اإللكرتوين الطوعي يف اهلسرباه.
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